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Bogotá, Colômbia, 2 de dezembro de 2022 

Parlamentares das Américas e Caribe participaram da 19ª Assembleia Plenária do ParlAmericas 

realizada em Bogotá, Colômbia, com o apoio do Congresso da República da Colômbia 

O ParlAmericas realizou sua 19ª Assembleia Plenária reunindo parlamentares das Américas e Caribe para 

um intercâmbio de perspectivas e reflexões sobre diplomacia parlamentar.  

Ao longo da reunião, os e as participantes analisaram a relevância da diplomacia parlamentar como 

instrumento no contexto de questões globais atuais, bem como o papel do ParlAmericas como entidade 

do hemisfério com a missão de promover participação parlamentar no sistema interamericano. Essas 

discussões foram precedidas pelo discurso principal intitulado “Fortalecendo o multilateralismo nas 

Américas e Caribe”, realizado pela ex-Vice-Presidenta da República da Costa Rica Epsy Campbell. 

 

Os e as parlamentares reafirmaram a importância de continuarem a trabalhar de forma colaborativa, bem 

como de uma perspectiva intersecional e intercultural, no que tange a questões relevantes para a região, 

tais como igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, migração, justiça social, transparência e 

integridade e promoção e proteção de direitos humanos. 

 

A Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas destacou que “ao praticar a diplomacia 

parlamentar por meio do ParlAmericas, reafirmamos o valor do trabalho parlamentar e endossamos as 

convicções democráticas que nos unem e sobre as quais o sistema interamericano foi construído.” Wilma 

Andrade (Equador), Membro da Assembleia Nacional e Vice-Presidenta para a América do Sul da Rede de 

Parlamento Aberto do ParlAmericas, moderou a sessão de diálogo observando que “o multilateralismo, a 

integração regional e a globalização demandam uma participação cada vez mais ativa dos parlamentos 

em assuntos internacionais como guardiões da vontade do povo.” 

  

Durante a Assembleia Plenária, determinados cargos do Conselho de Administração do ParlAmericas 

foram reeleitos, com a Senadora Blanca Ovelar (Paraguai) permanecendo na presidência e a Exma. 

Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara dos Deputados, permanecendo na 

vice-presidência. Também foram eleitos representantes sub-regionais: Canadá e México para a América 

do Norte; Costa Rica e Nicarágua para a América Central; Colômbia, Guiana e Suriname para a América do 

Sul; e Barbados e Jamaica para o Caribe. Além disso, a Deputada Daniela Cicardini (Chile), anunciou que 

o Congresso Nacional do Chile sediará o 7o Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas em 

2023. 

  

A 19a Assembleia Plenária terminou com as palavras proferidas pelo país anfitrião, representado pela 

Exma. Deputada Jezmi Barraza (Colômbia), Vice-Presidenta para a América do Sul da Rede Parlamentar 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 

nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 

intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 

Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 

ou escreva para info@parlamericas.org. 

sobre Igualdade de Gênero do ParlAmericas, a qual observou que “concluímos satisfatoriamente esses 

dias que tanto nos exigiram.” Ela também citou os importantes debates que foram realizados a respeito 

da economia do cuidado: “O encontro foi um exercício em governança participativa, e uma semente foi 

plantada em cada um de nós para trabalharmos na reestruturação de estruturas de políticas públicas 

regulatórias em cada um dos nossos países." 


